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فضيلة الشيخ على نصر

فضيلة الشيخ شريف رمضان

2013-01-23الموافق -هـ 1434ربيع األول 11األربعاء



له آصلى اهللا عليه وسلم وعلى الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد

.وصحبه وسلم أجمعين

. - –اهللارسولمنالناستقريبهوالغرضل، بلهااألكاديميةالدراسةهوالسيرةمدرسةمنالغرضليس
؟األرضوجهعلىرجلأعظمهومن، مسلمغيرحتىأومسلمأيسألتلو

:: وسلمعليهاهللاصلىمحمدالنبي:: ألجاب

النبينعرفالأننااالعترافمنالبدالبدايةفي– -المعرفةحق.

كما–وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسوليمغازأوالدنانعلمكنا" : (( وقاصأبيبنسعد" سيدناقال- 
)) .القرآنمنالسورةنعلمهم

.ذلكمثلعليبنالحسينبنعليالعابدينزينعنوروي

 

.                              مواقفهلنعرف-.بهلنقتدي- .  نتبعهألننا- .خلفهلنسير-. نحبهألننا- 

:ربهفيهقالالذي–وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولالناسليعرف

      ﴿ القلم﴾

.طريقهعلىبالسيرإالال تتقدماألمةهذهأن، ووحياتهسيرتهعنبعيدينأننالندرك

واآلخرةالدنياعلمالسيرةعلمفي: (( الزُهريشهابابناإلماميقول. ((

 
ألن السيرة دين .ألن السيرة دين .- - 11
فتعلم سيرة النبي كالصالة كالصيام .. واجب ، قال اهللا تعالى  ::- 

         …﴿ األحزاب﴾

ثم تتبعه في عقيدته وكفاحه ، ليس مجرد تي تتأسى به ، فلتعرفه أوال ، االقتداء فرع المعرفة ، ح- 
ثقافة أو معلومات هامشية .

:- سبحانه وتعالى –عندما تسمع قول اهللا - 

                  ...﴿ البقرة﴾

–صلى اهللا عليه وسلم –نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كفروا بالنبي قال القرطبي :



واهللا .. إني ألعرف محمد رسول اهللا بصفته كما أعرف ابني ، ومعرفتي عبداهللا بن سالم كان يقول (( - 
)) .لرسول اهللا أشد

))الحياة مثل محمد نبي المسلمينلم أقرأ تاريخ إنسان غَيّر مجرى يقول غاندي : (( - 
)) واهللا لو كان محمد بيننا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان قهوةيقول برنارد شو : (( - 

))لقد قرأت تاريخ محمدوكذلك قال : ((

فيا أيها المسلم .. أال تغار !!

:- رضى اهللا عنه –وعن الصحابي أنس بن مالك - 
"في لحية النبي ورأسهعددت سبعة عشر شعرة بيضاء" 

..واإلتباعواإلتباعاإلخالصاإلخالصقضيةقضيةتحقيقتحقيق- 2
:تعالىاهللاقال،العالمينربعبادةهوقلالخَمناألصل- 

        ﴿ الذاريات﴾

فيهايوفروأنالبدالعالمينرباهللاإلىماعبادةيصرفأنمناالعبدُأرادإذا: (( العلمأهلقال- 
))اإلتباعواإلخالص:شرطان

: تعالى اهللاقال            ﴿ األنعام﴾

" العبادةفياإلخالصقضيةفياهللاقال

        ...﴿ البينة﴾

:القدسيالحديثفي-عزوجل–اهللاعن–وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولقال

"وشركهتركتهغيريمعيفيهأشركعمالعملفمن،الشركعنالشركاءأغنىأنا"

: تعالىاهللاقال

                    ﴿ آل عمران﴾

"آيةأنهاأخرفريقوقال،عبادهفيهايمتحناهللاألن" المحنة" بآيةسميتاآليةهذه: التفسيرأهلقال
."لكاهللاومحبةلربكمحبتكبين–وسلمعليهاهللاصلى–النبيتباعاوضعاهللاألن" المحبة

؟بعثكيف؟عاشكيف، حياتهفييفتشوأنالبد- وسلمعليهاهللاىصل- النبياتباعأرادفمن- 
أحبهيومكةالمدينةإلىمكةمنهاجركيف؟العالمينرباهللاإلىودعامكةفيعاشكيف
كلهالعالمحكمتإسالميةدولةوكونالمدينةفيعاشوكيف؟األنصاراستقبلوكيف؟إليهالبالد

.؟سنينعشرفيبأسره



اهللا عنها :رضيعائشةحديثفي–وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولقال

"ردفهوأمرناعليهليسعمالعملمن" 

-اهللاقال،عليكمردودفهو–وسلمعليهاهللاصلى–النبيهديعلىليسبهقمتعملفأي- 
:- وتعالىسبحانه

                     
  ﴿ الكهف﴾

–النبييخالفونممنالناسمنفكثير،- وسلمعليهاهللاصلى- بالنبيالجهلقضيةمنمتحققوذلك
عرفوهفإنالمخالفةفيبهجهلهمأوقعهمإنمامخالفتهيتعمدونيكونواالقد–وسلمعليهاهللاصلى

.واتبعوهأحبوه

؟- وسلمعليهاهللاصلى–نبيهعلىيتعرفالالنبيمحبةيدعيالذيبالمرءكيف


.اإلطالقعلىاهللاخلقخير- 
.األرضقدماهوطأتمنخير- 
.فخروالالقيامةيومآدمولدسيد- 
.المهداةالرحمة- 
.القيامةيومتبعااألنبياءأكثر- 
.العظمىوالشفاعةالمورودوالحوضالمحمودالمقامصاحب- 
.القبرعنهينشقمنأول- 
.الجنةيدخلمنأول- 

!!المسلمأيهاتعرفهوال–وسلمعليهاهللاصلى–نبيناهوهذايكونفكيف

..عليهعليهوالصالةوالصالة––وسلموسلمعليهعليهاهللاهللاصلىصلى––النبيالنبيذكرذكركثرةكثرة- 3

: قالالعالمينربأنتذكرمنبدوال–وسلمعليهاهللاصلى–النبيذكرمناإلكثارسيتمالسيرةلخالمن

                              ﴿حزاب األ﴾

:- وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولقال،الترمذيسننومن

َّ "علييصليولمعندهذكرتمنالبخيل" 



:قال،البخاريفيكعببنأبيحديثفي

جبريلعليَّ نزلواهللا:  فقال،اهللارسولياببشركبّشرنا،مستبشرافوجدته–وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولعلىدخلتُ " 
" عشرةعليهبهااهللاصلىصالةعليكصّلىمنأنيكفيكأالوقالعينيفأقرّ 

واحدةصالة–وسلمعليهاهللاصلى–النبيعلىصلىفمناهللامنيُرحمالنبيعلىصلىمنأنفالقضية
.رحماتعشرعليهاهللاأنزل

..وخطواتهوخطواتهمراحلهمراحله....األمةاألمةلتمكينلتمكينعمليعملينموذجنموذجالسيرةالسيرة- - 44

يومالجزاءقبلاألرضعلىلناسيمكناهللاأنونؤمن،األمةلهذهمحتومعقديمستقبلالتمكين- 
،القيامة

               
  ...﴿ النور﴾

.- وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولمحمداوأنباهللاكإيماننابالتمكيننؤمنفنحنُ- 

: - وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولقال

" . اآلخرةفيلهحظفالالدنيابعملاآلخرةعملمنبهمعملومناألرضفيوالتمكينالدينفيوالرفعةبالسناءاألمةهذهبشر" 

 
.        باهللاإليمان- 
.الصالحاتعمل- 

؟الصالحاتوعملواباهللاءامنوامنأفضلهمفمن

.والصحابة–وسلمعليهاهللاصلى–الرسول

.السيرةدراسةطريقعن؟؟طريقهمنعرفكيف

: مسعودبناهللاعبدحديثمنالبخاريصحيحفي

" .مستقيمااهللاصراطهذاوقالخطوطمنهوفرع–وسلمعليهاهللاصلى–النبيَخطّ " 

الغايةيدركأنيمكنالانحرففمن

:يقول–عنهاهللارضي–عمرالفاروقكان- 

غيرسرتفإنالجنةإلىبقانيس، بكروأبو- وسلمعليهاهللاصلى- الرسوليقصد–صاحبانخلفتُإني" 
" أبداذلكبعدألقاهماالطريقهما



:عنهاهللارضيالصديقبكرأبوسيدنايقول- 

"أزيغأنسنتهتركتإنأخشىإني–وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسوليفعلهكانشيئابتاركٍلست" 

 
اإلسالممنهجعنالزيغ- 

: - وتعالىسبحانه–اهللاقال

                  
                     
           ﴿ األنعام﴾

.- عنهماهللارضي- الصحابةتبعوهمنوأفضل- وسلمعليهاهللاصلى–النبياهللاهدىعرفمنأفضل

حدثالتمكينهل،السيرةقراءةمنبدفال–وسلمعليهاهللاصلى–النبيطريقهوالتمكينطريق
؟؟وساندوهجوارهإلىوقفواالصحابةمنجماعةهناكأنأم–وسلمعليهاهللاصلى–النبيمن

وسلمعليهاهللاصلى–النبيحياةفيالتمكينمراحل -:
الدعوة سراً .- 
.األقربينعشيرتكأنذر- 
الجهر بالدعوة .- 
مرحلة كف األيدى .- 
إقامة الصالة وإتاء الزكاة .- 
الهجرة .- 
الجهاد .- 
الفتوحات .- 

عليهاهللاصلى–النبيمرالتمكينمراحلمنمرحلةكلتبينعدمهياألمةتعيشهاالتيالمشاكلمن- 
.القفزاتتلكفيأقدامناتكسرأنونخشىالتمكينأسواربيننقذفنحن،بها–وسلم

–– 
اهللالرسولقال،سنواتبثالثالهجرةقبل–عنهاهللارضي–عوفبنالرحمنعبدالصحابيأتىعندما- 

القومصاراإلسالمجاءنافلمامنعةأهلالجاهليةفيكناواهللا: -وسلمعليهاهللاصلى- 
..اآليةفنزلت.. نجابههمأفاليستضعفوننا

                     ...﴿ النساء﴾



" بقتالنؤمرلمإنَّوسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولقال،الواديأهلعلىنميل" :األنصارقالعندما- 
عليهمنزلسنواتثالثبعدالوحيونفس

            ﴿ احلج﴾

.الواقععلىوإسقاطهاالسيرةفهممنفالبد، الواقعقضية:اإلختالفسبب

- - وسلموسلمعليهعليهاهللاهللاصلىصلى- - النبي النبي النصر والتمكين بالسير على خطوات النصر والتمكين بالسير على خطوات - - 55
اهللاصلى–النبيخطواتعلىبالسيرإاللهايمكنأنيمكنوالتنتصرأنيمكناليقينعندنانحن- 

والمرأةالمسلمالرجلإقامةاإلسالميةالحياةإلقامةالفعليالنموذجهوهذاوأن–وسلمعليه
.الربانيللشرعالعمليالنموذجوأنه، المجتمعقضية..المسلمةواألسرةالمسلمة

" .خبرمنهعندناالسماءفيطائرمنوما–وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولمات" مسعودبنعبداهللاقال

؟كيف.- - وسلموسلمعليهعليهاهللاهللاصلىصلى––بنبوتهبنبوتهاليقيناليقينوتحصيلوتحصيلاهللاهللارسولرسولمحمدمحمدالنبيالنبيبأنبأناإليماناإليمانزيادةزيادة- 6

.العالمينربمنإليهيوحىنبيأنهتيقنتومعجزاتهآياتهلكوتبينتسيرتهقرأتإذا

وأخذالمدينةإلىمكةمنبالهجرة- وسلمعليهاهللاصلى- للنبي- وتعالىسبحانه-اهللاأذنلما- 
100،ميتاأوحيادمبمحيأتيلمنئزةاجفرصدت،النبيعلىللقبضقريشوفشلت،الصديقمعه

الكفرعلىوكانخلفهمامالكبنسراقةفانطلق،بصاحبهجاءلمنأخرى100والحمراءالنوقمن
،والهزيمةالنصرأو،والكفراإلسالمبقضيةيهتملمفهو،بالماليطمعكانفهو، ليطلبهماوقتها
فلما،وصاحبه-وسلمعليهاهللاصلى- النبييطلبوانطلق،رمحهوأخذسيفهوسلّفرسهفركب
النبيليؤمناإللتفاتيكثروكانبهمويمسكسيالحقهمسراقةبأنالصديقوتيقنالنبيمناقترب

.- وسلمعليهاهللاصلى- 
ال" يكرهماعلىفوقعت؟الأمالرجلهذاأضرباألزالمفاستقسمت،فرسيفعثرت: " سراقةيقول
وفي،أكرهماعلىفتقعاألزالمفاضربأخرىمرةفرسييدىفساخت،باألزالميأخذلمأنهإال،" تضره
لهوكتباألمنوطلبمنهفاقترب،- وسلمعليهاهللاصلى–النبيمعالحقأنتيقنالثالثةالمرة
رصدهاالتىبالديةالنبيسراقةفأخبر،-وسلمعليهاهللاصلى–النبيمنأمانكتابفهيرةبنعامر
سراقةيا: لهفقالسراقةبمراد- وسلمعليهاهللاصلى–النبيوفطن،عليهللقبضقريشكفار
.كسرىسواريلبستإنبككيف

 

كسرىبسوارييبشراإلستكانةهذهوسطوفيهارباضعيفامكةمنيخرج–وسلمعليهاهللاصلى–النبي
ماتحقيقفأرادعمرإلىكسرىبسواريجيء،عمرالفاروقعهدفيالفتوحفتحتفلماالفرسبالدحاكم

يا" وقالوقتهامسلماوكانسراقةفجاء؟سراقةأينبالناسفنادى–وسلمعليهاهللاصلى–النبيأراده
.لككسرىسواريوهذهأكبرواهللاهللالحمدقلسراقةيا.. كسرىبسواريالنبيبشركسراقة

؟؟الموقفهذامثلفي–وسلمعليهاهللاصلى–النبيلتصدقكنتهل، سراقةمكانكنتفلو

.-وسلمعليهاهللاصلى–اهللارسولهذاأنوءامنوتيقناعتقدمنإاليصدقلن



:والمعراجاإلسراءقصةفي- 

المسجدإلىذهبوأنهالسماءإلىصعدأنهباألمسصاحبكزعملقد" الصديقبكرألبيالمشركونقال
" .أصدقهقالهإنواهللا" فرد" األقصى

الحسنةالحسنةاألسوةاألسوة- - 77

تعالىاهللاقال

         …﴿ األحزاب﴾

اهللارسولهوبهيحتذىمنفخير، بهيحتذىأعلىمثاالبهايقتدىالتيالقدوةهو:الحسنةاألسوة- 
.- وسلمعليهاهللاصلى- 

: ،قال؟؟القرآنتقرأألم: للسائلقالت-وسلمعليهاهللاصلى–النبيخلقعن–عنهاهللارضي–عائشةالسيدةسألتلما
.األرضعلىيمشيقرآناكان: لفظوفيالقرآنخلقهكان: قالت،بلى

فيكسببفراشهفيعليفنام،النجاةأسباباتخذ،بالهجرة–وسلمعليهاهللاصلى–للنبيأذنلما- 
عبدواتخذ،والشراببالطعامتيهألتأسماءواتخذ،الطريقفيهادياالليثيأريقطبناهللاعبدواتخذ،النجاة

األسبابانقطعتالغاربابعلىقريشجاءتفلما،أيامثالثةالغارفيومكث،باألخبارليأتيهبكرأبيبناهللا
وقال،بكرأبيالصديققلبفيالطبيعيالخوففدب،واليقينالتوكل-وسلمعليهاهللاصلى- النبيحقق

،بكرأبايااسكت: -وسلمعليهاهللاصلى- النبيفرد،لرأناقدميهتحتنظرأحدهمأنلواهللارسوليا: 
.ثالثهمااهللاثنين

وكأنهويتوكل،يتوكلالوكأنهباألسبابخذأيأنهتحسب،الغارفييقينهوإلىباألسبابأخذهإلىنظرتإذا- 
.باألسبابيأخذال

سيرتهإالمعجزةلهيكنلمولو،معجزةذاتهافي،- وسلمعليهاهللاصلى–النبيوسيرة: " حزمابنقال- 
"لكفت

.األدببابمنإليهاوالدخولتعلمهابابمنالسيرةفلتقرأ،اهللاصدقمنعلىإاليفتحالاهللا- 

 
وجههفيضربةالنبيفضربوقاصأبيبنعتبةجاء،حولهمنالناسانفضأنوبعدأحد،غزوةفي- 

منها–وسلمعليهاهللاصلى- الرسولواشتكىفأوقعتها،جنبهفأصابتالشريفوجههفأخطأ،
فضربهقمئةبناهللاعبدوضربه،جبهتهعلىالزهريوضربه،ربعيتهوكسرتشفتهوشقت،شهرا
المغفرحلقاتمنحلقتانفدخلتأخرىمرةوضرب،وجههجنبفأصابتوتالشاهاجبهتهعلى

-وسلمعليهاهللاصلى- النبيوجهمنالدمانفجرعوفبنالرحمنعبدأخرجهمافلما،وجههجنب
وازدادإالأحدهُتمما: " - وسلمعليهاهللاصلى–النبيلهفقالأهتماعوفبنالرحمنعبدوأصبح،

"عوفبنالرحمنعبدإالحسنا

" .يعلمونالفإنهملقومياغفراللهم" –وسلمعليهاهللاصلى–النبيلهفيقولجبريلوينزل





وسلمعليهاهللاصلى- اهللارسولمنالناستقريبهوالسيرةدراسةمنالغرض -.

وسلمعليهاهللاصلى-محمدالنبياألرضوجهعلىرجلأعظم -.

مواقفهولنعرفبهولنقتدينتبعهوخلفهولنسيرنحبهألننا- وسلمعليهاهللاصلى- الرسولعلىنتعرف

واآلخرةالدنياعلمالسيرةعلمفي: (( الزُهريشهابابناإلماميقول. ((

لرسولومعرفتي،ابنيأعرفكمابصفتهاهللارسولمحمدألعرفإني.. واهللا(( يقولكانسالمبناهللاعبد
.)) أشداهللا

المسلميننبيمحمدمثلالحياةمجرىغَيّرإنسانتاريخأقرألم: (( غاندييقول((.

قالوكذلك)) قهوةفنجانيحتسيوهوالعالممشاكللحلبيننامحمدكانلوواهللا: (( شوبرنارديقول
.))محمدتاريخقرأتلقد((

واجب.. كالصيامكالصالة- وسلمعليهاهللاصلى-النبيسيرةتعلم.

واإلتباعاإلخالصقضيةتحقيق.

وسلمعليهاهللاصلى-النبيذكرمناإلكثارسيتمالسيرةخاللمن -.

األمةلتمكينعملينموذجالسيرة.

السيرةقراءةمنبدفال- وسلمعليهاهللاصلى- النبيطريقهوالتمكينطريق.

وسلمعليهاهللاصلى-بنبوتهاليقينوتحصيلاهللارسولمحمدالنبيبأناإليمانزيادةالسيرةخاللمن -.

الحسنةاألسوة.




